
Onderzoek leidt tot kennis - Kennis en ervaring leiden tot wijsheid 

Kip of Ei? 

Wetenschap of Religie? 

Evolutietheorie van Darwin en/of de Evolutie van Bewustzijn? 

De media staan bol van discussies over de oorsprong van het leven en over de 

wetenschappelijke visies versus levensbeschouwelijke opvattingen hierover. Zo maakte de 

commerciële zender RTL enige tijd geleden melding van een “wetenschappelijke doorbraak” 

met betrekking tot het eeuwenoude probleem van de kip en het ei. 

Nu kunnen discussies een belangrijk aandeel hebben in onze eigen opinievorming, maar ik 

kan mij toch niet aan de indruk onttrekken, dat het meer gaat om wie er gelijk heeft. Er 

komen geen nieuwe gedachten of ideeën naar voren en als ze er al zijn, dan worden deze 

door de andere partij neergehaald. Het verbaast mij altijd dat alle partijen vinden dat ze 

goed nadenken, maar is dat dan vaak niet het herkauwen van bestaande ideeën en 

standpunten, waarop men voortborduurt? 

Zou het niet kunnen zijn dat beide groepen in de goede richting zitten, maar dat het debat 

hierover veelal blijft hangen in begrippen, die wellicht een nieuwe perceptie nodig hebben? 

Een idee dat naar mijn mening niet in de discussie betrokken wordt, is te vinden in de 

Nieuwe Psychologie van Alice Bailey. Zij zoekt de oplossing in de Evolutie van Bewustzijn en 

daagt ons uit om zélf na te denken in plaats van ons te baseren op vastgeroeste standpunten 

en denkbeelden. 

De Oude Wijsheid (die zo oud is als de mensheid zelf) zegt, dat het kosmisch fysieke gebied 

bestaat uit 7 gebieden van bewustzijn, met op elk gebied weer 7 ondergebieden (zie 

schema). Zo boven – zo beneden, dus bestaat ook elk mens uit al deze bewustzijnsgebieden. 

Hierover kunnen wij onmogelijk alle kennis en wijsheid verwerven binnen één leven. Door 

middel van de 7 fundamentele energieën, die zich uitdrukken als positieve en negatieve 

eigenschappen, leren wij alle gebieden van bewustzijn kennen; door schade en schande 

worden wij wijzer. Hiermee zijn we al zo’n 18,5 miljoen jaar bezig (dit is natuurlijk 

hypothetisch, maar deze veronderstelling zal door de wetenschap geleidelijk aan bevestigd 

worden).  

De 7 energieën hebben ieder hun eigen hoedanigheden en ze zijn onpersoonlijk. Waar men 

als niet-gelovige of afvallige het meest tegen aanloopt, is het begrip God of Christus. Door dit 

begrip een andere naam te geven maar met dezelfde betekenis, krijgt het wellicht een meer 

neutrale lading. 

http://www.rtl.nl/%28/actueel/rtlnieuws/opmerkelijk/%29/components/actueel/rtlnieuws/2010/07_juli/15/opmerkelijk/opgelost_de_kip_was_er_eerder_dan_het_ei.xml


De 1e straal (energie) van Wil of Macht is de Goddelijke Wil. Hiermee blijken God en de Wil 

aan elkaar verbonden te zijn. De laagste uitdrukking van deze energie is de persoonlijke wil, 

herkenbaar als: overheersing van anderen (in gezin of land), eerzucht, ambitie, 

hardvochtigheid of neiging tot zelfvernietiging etc. Deze kracht is altijd gericht op eigen 

belangen, terwijl de hoogste uitdrukking ervan in dienst van het geheel staat. 

De 2e straal van Liefde - Wijsheid kan men ook vertalen als het christusbewustzijn of de 

Christus. In esoterische zin is de Christus een ambt, geldend voor dit tijdperk en in dienst 

voor elk menselijk wezen, gelovige of atheïst. In zijn lagere uitdrukking zien we het terug als 

zelfbeklag, populair willen zijn,onverschilligheid voor anderen, eigenliefde, angsten of 

fobieën, etc. Op de hogere wending van de spiraal is het intuïtie, waarheidlievendheid, 

wijsheid etc. Ook weer in dienst van het geheel. Elke energie is onpersoonlijk; het zijn de 

mensen die haar beschouwen en ervaren als exclusief  – zowel in religies, in de wetenschap 

of op individueel niveau. 

Op basis van voorgaande informatie is de vraag: wat was er eerder – kip of ei – kan vanuit de 

esoterische filosofie een nieuw licht op deze vraag geworpen worden. 

Hypothese 

De Wet van Periodiciteit 

(H.P. Blavatsky) Het verschijnen en verdwijnen van het Heelal worden voorgesteld als een 

uitademing en inademing van de Grote Adem, die eeuwig is. Het Ene Bestaan – die als het 

ware een gedachte uitademt, die de Kosmos wordt. Zo verdwijnt ook, wanneer de Goddelijke 

Adem ingeademd wordt, het Heelal weer in de schoot van de Grote Moeder, die dan slaapt, 

gehuld in haar onzichtbare gewaden. 

De Grote Moeder is hier gelijk aan de Grenzeloze RUIMTE. Daar het heelal in 

overeenstemming met het Goddelijke Plan (zie 1e straal van Wil of Macht) deze ritmische 

hartenklop volgt, moeten alle onderdelen van het heelal eveneens gehoorzamen aan 

dezelfde wet waaraan het heelal onderworpen is (de macrokosmos-microkosmos). 

Voor het verhaal over de 7 menselijke rassen, die zich gedurende een Manvatara  (4.320.000 

jaar) manifesteren en evolueren, luidt de 2e Grondstelling van Helena P. Blavatsky in de 

Geheime Leer: 

In de Esoterisch wijsbegeerte wordt een Manvatara voorgesteld als een Uitademing van de 

Grote Adem. Een inademing wordt beschouwd als een rustperiode – Pralaya of ontbinding, 

zoals: dag en nacht, dood en weer geboren worden etc. 

Fysici spreken over de oerknal; voor esoterici is dit de uitademing van een nieuwe 

Manvatara. 



Het antwoord op de vraag: wat was eerder:  kip of ei,  zou in relatie gebracht kunnen 

worden met de ontwikkeling van de rassen, te beginnen met het ontstaan van het 1e ras. 

Dit bestond uit een etherisch ei en dus voor het menselijk oog niet zichtbaar, zoals het 

etherisch lichaam niet zichtbaar is. Het 2e ras noemt men dat de Zweetgeborenen, het 

uitbroeden van het ei tot een fysieke vorm. Het 3e ras heeft de ruwe menselijke vorm; men 

noemt dat het Lemurische ras. Het verschil tussen mens en dier is, dat de mens, ook in de 

ruwe vorm latent een mentaal permanent atoom in zich draagt, de basis voor het denken. 

Het 4e ras, het Atlantische ras, evolueerde door de bouw van het astrale of emotielichaam.  

Het 5e ras, het mentale ras, in de ontwikkeling waarvan we ons volop bevinden, zal 

uiteindelijk leiden tot vervolmaking van het mentale lichaam, waardoor een mens door het 

intuïtieve of Buddhisch bewustzijn kan werken. Sinds 1995 worden steeds meer z.g. 

hoogbegaafde kinderen geboren. Maatschappelijk is de aandacht nu gericht op de mentale 

intelligentie, maar de esoterische betekenis van hoogbegaafdheid is gelegen in de intuïtie, 

waarvan mentale intelligentie het uitvoerende lichaam is. 

De wetenschap in zijn geheel, waaronder de Evolutietheorie van Darwin, richt zich op de 

fysieke ontwikkeling. Deze is zeer waardevol, maar zij vormt maar een deel van het totale 

werkelijkheid.   

Alle religies richten zich naar de geestelijke ontwikkeling, maar  hebben door gebrek aan 

kennis van de aard van de Evolutie van Bewustzijn hun interpretaties d.m.v. hun boeken de 

werkelijkheid gemystificeerd. Men vergeet dat de boeken die geschreven zijn, een tijdsbeeld 

weerspiegelen (en destijds nuttig waren, omdat de gelovigen nog in hun kindstadium 

verkeerden). De boeken kunnen overwegend allegorisch of symbolisch beschouwd worden.  

De Evolutie van Bewustzijn of de Nieuwe of Esoterische Psychologie (van de ziel) is de 

verbindende schakel tussen wetenschap en religie. Zij vraagt zelfonderzoek en theoretische 

kennis van het kosmisch fysieke gebied. Alleen door zelf te onderzoeken en de eigen 

ervaring te toetsen, zal de juistheid van deze stelling bevestigd kunnen worden. 

Ellicht 

Wilt u meer informatie over de Nieuwe Psychologie kijk dan op 

www.ngwd.nl 

Bronnen: 

De 26 boeken van Alice A. Bailey 

www.lucistrust.org 

H.P. Blavatsky: De Geheime Leer 

http://www.ngwd.nl/
http://www.lucistrust.org/en/books/books_on_line
http://www.lucistrust.org/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/index.html
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 Het schema geeft het kosmisch fysiek weer met zijn 7 gebieden. Elk gebied heeft 7 ondergebieden. Als mensheid hebben we alleen te 
maken met dit kosmisch fysiek. 

 De mens kent dezelfde samenstelling in micro. Als gebied van waarneming corresponderen de chakra’s met de respectievelijke 
gebieden. Zo boven, zo beneden. 

 De 3 laagste gebieden (fysiek, astraal, mentaal), tot aan het 4e  ondergebied van het mentaal, vormen de persoonlijkheid. Fysiek, astraal 
en mentaal zijn de lichamen van waarneming d.m.v. de zintuigen. 

 Vanaf het 3e  gebied op het hoger denkvermogen wordt de brug (Antahkarana, lichtkanaal of Regenboogbrug) gevormd naar de 4 
hogere gebieden. Deze vallen weliswaar buiten onze zintuiglijke waarneming, maar  worden als een geleidelijk omvattender bewustzijn 
in het brein ervaren. Dit is het gebied van de Ziel en de Monade. 

 De laatste 5 grote stappen in de Evolutie van Bewustzijn worden bewust genomen. De bewustzijnsdraad is altijd aanwezig, maar wordt 

pas geactiveerd als de ziel contact maakt met de persoonlijkheid. Dit proces begint kort vóór de 1e inwijding, door zuivering van het 

fysieke lichaam en meditatie, het wederkerige proces van contact maken met het Hogere Zelf of de Ziel. 

 Wij ervaren het voortschrijdend en omvattender bewustwordingsproces als telepathische werkzaamheid op een steeds hogere 

wending van de spiraal. Dit gaat samen met een omvattender gevoel van verantwoordelijkheid en dienstbaarheid in het dagelijkse 

leven. 

 De volgorde hierbij is: mystieke ervaringen, intellectuele ontwikkeling en de samenvoeging hiervan in de volgende levens tot occulte 

werkzaamheid, de studie in de Evolutie van bewustzijn (de theorie van de Tijdloze Wijsheid wordt besproken in “De Nieuwe 

Psychologie”). Men wordt een bewust kanaal van licht, om zo het contact tussen de Geestelijke Hiërarchie en Mensheid te bevorderen. 

 De Antahkarana wordt geleidelijk aan meer verlicht, gelijk opgaand met de omzetting van de chakra’s, van grove stof in etherische, sub–

etherische, sub– atomische en atomische substantie. Het hele proces moet opgetekend worden in het brein, men wordt zich hiervan in 

het dagelijkse leven bewust. (terug naar artikel) 

De Samenstelling van het kosmisch fysiek gebied en de mens 
(terug naar artikel) 


